JOLASHEZI
ZIURGABETASUNA IV

Eskola Kirolean 6-8 bitarteko haurren garapen motor/kognitibo/afektibo eta sozialaren
oinarriak eraikitzeko programa

SDAREN TESTUINGURAKETA
Sekuentzia didaktiko honetan natur baliabideek ematen duten aukeraz jabetzean oinarrituko gara.
Hortaz, naturak eskaintzen dituen espazio eta materialak erabiliz joko jolas ezberdinak sortu eta
hauekin gozatuko dugu.
HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
1go SAIOA

HELBURUAK
Zuhaitz ezberdinak identifikatu eta izenak ikastea.
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean
erabiltzeko bide bat irekitzea.
Natura modu egokian erabiltzea eta naturarekiko begirunea eta errespetua azaltzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Zuhaitzak oinarri harturik, eremu ziurgabean jolas ezberdinak proposatuko dira.

MATERIALA
Eremu ziurgabeak eskaintzen dituenak.

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Ezagutzen
ditugu zuhaitz hauen izenak? ze ezaugarri dituzte? jolasten al
duzue zuhaitzekin?

1. JOLASA: ZEIN ZUHAITZ DA?
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: talde osoa jolas eremuaren alde batean.
Helburua: hostoak aurkitu eta identifikatu.
Garapena: irakasleak, eremuan zehar dagoen zuhaitz baten
hostoen deskribapen laburra egingo du eta jokalariak zuhaitz
hori ukitzera joan beharko dira. Aldaera: Zuhaitzaren izenak ere
erabili daitezke, izena esan eta jarraian korrikalariak zuhaitz hori
ukitzera joan beharko dira.
Amaiera: aldaera egin ostean jolasa amaitzen da.
2. JOLASA: 4 ZUHAITZETARA
Hasiera: taldea 5 azpitaldetan banatuko dugu.
Helburua: lekuz aldatzea eta beste lekua bat aurkitzea.
Garapena: eremuan gutxi gora behera distantzia berdinetara
dauden 2 zuhaitz aukeratuko ditugu. 4 azpitalde zuhaitzetara
bidaliko ditugu eta azkeneko taldean erdian jarriko dugu.
Irakasleak abisua ematean, talde guztiak lekuz aldatu beharko
dira, zuhaitz gabe geratu den taldea erdira joan beharko delarik.
Talde guztia batera joan beharko da eskua emanda.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatu eta gero jolasa
amaitzen da.
3. JOLASA: ZUHAITZ EZKUTAKETA
Hasiera: talde osoa jolas eremuan eta bat “gelditzen” da
Helburua: izkutatzea eta aurkitua ez izatea
Garapena: jokalari bat eremu erdian geratuko da eta 20rarte
zenbatu beharko du, bitartean beste jokalariak zuhaitz
ezberdinetan ezkutatu beharko dira. Zenbatzen amaitzean,
erdiko jokalariak 3 pausu eman ditzake eta ea norbait ikusten
duen, norbait ikusiz gero, bere izena ozen esan beharko du eta
hau bere laguntzaile bihurtuko da. Berriz ere 20 zenbatu beharko
dute eta orain eskua emanda beste jokalariak aurkitzen
ahalegindu beharko dira. Horrela, jokalari guztiak ikusi arte.
Amaiera: Jolasa bi edo hiru aldiz errepiaktu etagero jolasa
amaitzen da.
4. JOLASA: ZUHAITZ ETXERA
Hasiera: talde osoa jolas eremuan eta bat “gelditzen” da
Helburua: harrapatua ez izatea
Garapena: jokalari bat harrapatzailea izango da eta beste
guztiak iheslariak izango dira. Eremuko zuhaitzak etxeak izango
dira eta zuahitza ikutzen duten jokalariei ezingo zaie harrapatu.
Gehienez ere 15 segundu egon ahal izango gara zuhaitz
berdinean. Harrapatzaileak iheslaria harrapatzen duenean,
azken hau harrapatzaile izatera pasatuko da eta alderantziz.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepiaktu eta gero jolasa
amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

Zenbat zuhaitz mota ezberdin ikusi ditugu? aukera eman digute
jolas ezberdinak egiteko? zer moduz aritu zarete? jolasten al
duzue lagunekin jolas hauetara?

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
2. SAIOA

HELBURUAK
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean
erabiltzeko bide bat irekitzea.
Makilen erabilera egokia egitea, segurtasuna lehenetsiz.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Naturak eskeintzen dizkigun baliabideak erabilita, kasu honetan, makilak, jolas ezberdinak
egiteko aukera eskeiniko diegu haurrei.

MATERIALA
Makilak
Margoak (Errotuladoreak edo akuarelak)

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Zer egin
daiteke makila batekin? Jolastu duzue noizbait makilekin?
Makilen aukerak aztertu ostean jolasak egitera pasatuko gara.

1. JOLASA: HIRU LERROKA
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: jokalari guztiak bi taldetan banatuko ditugu, talde
bakoitzak lerro bat osatu beharko du
Helburua: makilak ahalik eta azkarren karratura eramatea.
Garapena: lerrotik, 10-15 metrotara makilekin osatutako 3*3ko
karratu bat egin beharko dugu (harri batekin ere margotu
dezakegu eremu hori). Talde bakoitzak, bere makilak kolore
batez margotu beharko ditu eta irakasleak abisua ematean, talde
bakoitzetik jokalari bat aterako da eta bere makila karratutxo
batean utzi beharko du.
Amaiera: 3 makilak jarraian jartzen dituen lehenengo taldeak
irabaziko du.
2. JOLASA: IZAR BILA
Hasiera: ikasleak lau taldetan banatuko ditugu eta talde
bakoitzak ilara bat osatu beharko du.
Helburua: objetua ahalik eta azkarren hartzea
Garapena: taldeak izar bat osatuz jarri beharko dira (+), erdian 2
metro inguruko espazioa utziz. Borobilaren erdian makila txiki
bat jarriko dugu. Taldekide bakoitzak zenbaki bat izango du.
Irakasleak zenbaki horietako bat esatean, zenbaki hori duen
talde bakoitzeko kide bat korrika hasi beharko da izarraren
kanpoaldetik. Kanpoko borobil guztia egin ondoren, jokalari
bakoitzak, bere lerrora itzuli eta bere taldekide guztien hanka
azpitik pasatu beharko da, erdian dagoen makila hartzeko.
Makila lehen hartzen duen jokalariak irabaziko du.
Amaiera: zenbaki guztiak behin baino gehiagotan ateratzen
direnean jolasa amaitzen da.
3. JOLASA: ZUHAITZA JOTZERA
Hasiera: talde txikietan banatuko gara eta talde bakoitzak
inguruko zuhaitz bat aukeratu beharko du
Helburua: makilaren jaurtiektarekin zuhaitza ikutzea
Garapena: Jokalari guztiek makila txiki bat aurkitu beharko dute.
Zuhaitzetik 5-7 metrotara jarriko dira jokalari guztiak eta
txandaka makila jaurti beharko dute, ia zuhaitza jotzeko gai
garen. Distantzia handituz edo txikituz joango gara zailtasunaren
arabera. Talde guztiaren artean 15 puntu lortzen saiatu beharko
dira, zuhaitza jo bakoitzeko puntu bat lortuko dutelarik.
Amaiera: jolasa bi edo hiru aldiz errepikatue ta gero jolasa
amaitzen da.

4. JOLASA: HARRI-ORRI-AR
Hasiera: bi taldetan banatuko gara, bakoitza eremu batean
kokatuko delarik.Tartean, ukitu beharreko eremu/elementu
batzuk zehaztu beharko ditugu (Zuhaitzak, harriak…)
Helburua: zorzi ateratako keinuei erreparatuz aurrera edo
atzera despalzatzea eta aurkarien eremura iristea .
Garapena: ikasleak banan banan aterako dira, talde bakoitzetik
bat, eta parez pare aurkitzen direnean HARRI-ORRI-AR (Harriak
artazia txikitzen du, artaziak papera mozten du eta paperak
harria biltzen du) egin beharko dute. Irabazten duenak aurrera
jarraitzen du eta galtzen duena bere ilarara bueltatu beharko da.
Ahalik eta azkarren, talde galtzailetik beste bat atera beharko da,
berdina egin ahal izateko. Besteen eremutik 3 metrotara makila
bana egongo dira, makila hartzen duen lehenengo taldeak
irabaziko du.
Amaiaera: taldekide guztieak aurkariaren eremura iristen
direnean jolasa amaitzen da.

5. JOLASA: KATUA ETA XAGUA
Hasiera: jokalari guztiak borobilean eseriko dira eta bat
borobilaren kanpoan kokatu beharko da.
Helburua: harrapatzea eta harrapatua ez izatea
Garapena: borobilean eserita daudenak, begiak itxita egongo
dira eta “sagu txiki, sagu maite…” kantatuko dute, bitartean
saguak (kanpoan dagoen jokalariak), makila bat utziko du
jokalari (katua) baten atzean. Kantua amaitzean, denok begiak
ireki eta atzean begiratu beharko dute. Makila duena korrika
atera beharko da saguaren bila. Saguak ahalik eta azkarren
katuaren lekua hartu beharko du. Harrapatua izan gabe esertzea
lortzen badu, katua izan dena sagua izatera pasatuko da. Aldiz,
harrapatua izaten bada, sagua izaten jarraitu beharko du.
Amaiera: jokalari gehienak bi roeletatik pasatzean jolasa
amaitzen da.

AGURRAREN
UNEA

Zer moduz ibili zarete? Makilaren erabilera egokia egin al
duzue? Posible ikusten duzue makilarekin jolasak egitea?
Zer ikasi duzue gaurko saioan?

HILABETEA:
SEKUENTZIA:

MAIATZA
Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
3. SAIOA

HELBURUAK
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean
erabiltzeko bide bat irekitzea.
Harrien erabilera egokia egitea, segurtasuna lehenetsiz.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Naturak eskaintzen dizkigun baliabideak erabilita, kasu honetan, harriak, jolas ezberdinak
egiteko aukera eskainiko diegu haurrei, euren sormena ardatz nagusia izango delarik.

MATERIALA
Harriak
Margoak (Errotuladoreak, akuarelak…)

SAIOAREN DESKRIBAPENA

TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Zer egin
daiteke harri batekin? Jolastu duzue noizbait harriekin? Harrien
aukerak aztertu ostean jolasak egitera pasatuko gara.

1. JARDUERA: HARRIAK MARGOTZEN
EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

Hasiera: bakoitzak natur eremuan harri xapal bat aurkitu
Helburua: harria margotu
Garapena: bakoitzak harri bat aurkitu beharko du, ahal bada
zapala izatea komeniko da. Ondoren, bakoitzak irudi bat
margotu beharko du harrian (izarra, eguzkia, katua, etxea…).
Amaiera: bakoitzak bere harria margotzen duenean.
2. JARDUERA: HARRIEKIN IMINTZIOKA
Hasiera: taldea bi zatitan banatuko dugu eta ilara batean jarriko
dira.
Helburua: irudi bat a gorputzarekin (hitzegin gabe) azaltzea
Garapena: taldeko harri guztiak 10 metroko distantzia batetara
utzi beharko ditugu, pilo batean guztiak. Irakasleak abisua
ematean, taldeko partaide bakoitza korrika atera beharko da eta
imintzioka irudi horretan dagoena antzezten saiatu beharko da.
Norbaitek asmatzen duenean, beste bat atera beharko da.
Horrela harri guztiak agortu arte.
Amaiera: harri guztietako irudien azalpena egitean jolasa
amaitzen da.
3. JARDUERA: ISTORIOAK SORTZEN
Hasiera: taldea bi zatitan banatuko dugu eta ilara baten jarri
beharko dira.
Helburua: kooperazioan istorio bat asmatzea
Garapena: taldearen harri guztiak 10 metroko distantzia
batetara utzi beharko ditugu, pilo batean guztiak. Irakasleak
abisua ematean, taldeko partaide bakoitza korrika atera beharko
da eta ipuina bat sortu beharko dute guztion artean lortu dituzten
harrien irudekiak kontuan izanik. Hartutako harrietan agertzen
den elementua sartu beharko da istorioan.
Amaiera: talde bakoitzak bere antzezpena egitean jolasa
amaitzen da.
4. JARDUERA: HARRIEKIN JOLASAK ASMATZEN
Hasiera: taldea hiru azpitaldetan banatu
Helburua: jolasak asamatzea
Garapena: taldeka (bakoitzak taldeari ekarpenak egiten,
besteen ideiak entzunez eta adsotasunetara iritsiz) harriekin
joalsteko jolas bat asmatzea. Taldeek proposatutako jolasak
burutuko ditugu.
Amaiera: ikasleek sortutako jolasak egin.

AGURRAREN
UNEA

HILABETEA:

Zer moduz ibili zarete? Harriaren erabilera egokia egin al
duzue? Posible ikusten duzue harriarekin jolasak egitea?
Zer ikasi duzue gaurko saioan?

MAIATZA

SEKUENTZIA:

Bakarka
(B)

Buruz buru
(BB)

Kolaboraz
ioa (K)

Kolaboraziooposizioa (KO)

Ziurgabetasuna
(Z)

Adierazpen
a (A)

SAIOA
4. SAIOA

HELBURUAK
Natur baliabideak erabilita norbere espazio pribatua eraikitzea
Jarduera burutzeko aukeratutako materialak modu egokian erabiltzea eta naturarekiko
begirunea eta errespetua azaltzea
Espazio ziurgabeak ematen dituen aukeraz jabetzea eta berauek egunerokotasunean
erabiltzeko bide bat irekitzea.

ESKU-HARTZEKO ARGIBIDEAK
Hiru taldetan banatuko gara eta talde bakoitzak bere “etxea” sortu beharko du. Sormena izango
da ardatz nagusia baita talde lana ere.

MATERIALA
Naturak eskaintzen dizkigun baliabideak

SAIOAREN DESKRIBAPENA
TOPAKETA UNEA

Gaurko saioaren nondik norakoak azalduko ditugu. Txabolak
sortu beharko ditugularik taldeka

EZAGUTZA
ERAIKITZEKO
UNEA

1. JARDUERA: TALDE IZENA
Hiru taldetan banatuko gara, talde bakoitzak izen bat aukeratu
beharko du eta zer nolako txabola nahi duten pentsatzen hasi
beharko dira.
2. JARDUERA: TXABOLAK SORTZEN
Txabola egiteko beharrezko materiala bildu beharko dute eta
ondoren txabola sortu beharko dute.
3. JARDUERA: ETXEA BABESTEN
Talde bakoitzak bere etxea babestu beharko du, sugeak-oiloakazeriak jolasean bezala, talde bakoitzak bere etxea babestu
beharko du. Talde bakoitzak beste talde bateko jokalariak
harrapatu beharko ditu, (azeriek oiloak, oiloek sugeak eta
sugeek azeriak) eta beraien etxera eraman. Atxilotuta daudenak
askatzeko, libre dagoen taldekide bat atxilotuak dauden tokira
sartu beharko da. Jokoa talde bakarra geratzen denean
bukatzen da.

AGURRAREN
UNEA

Zer ikasi duzue saio hauetan zehar? Nola sentitu zarete? Gai
izango zarete zuen artean harri, makila… jolasteko?

